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ABSTRACT 

Social Security is the triumph of man on himself is looking for the sources of security and will not 

find its elements in other book but Quran. The soul is eager to achieve its own self-realization at 

the same time self-hatred of limits and limits until it is blessed with happiness and gives others the 

blessing with security, serenity and justice. Security is a human obsession, but it is the greatest 

concern in humans since they are on Earth. Security from others this is what we call social security 

today. Through this, we deduce that social security has been, and will continue to be, a cherished 

hope and a supreme goal that man seeks in his life. It is enough to constantly review the problems 

that have plagued the human being since his existence, so that we can understand his fears and the 

reason for his quest for peace and tranquility. If we stop around the general concept of social 

security we found it includes all aspects of life that concern contemporary man. Social security 

includes the subsistence, economic and life stability of the citizen so that he feels that he has fixed 

pillars in his society reserved for himself and his family and his money and his entity and 

attachment to his land and homeland. Stability in the life of the individual is necessary to keep him 

mentally stable. Let us know that there are things if they found, the lives of societies of all kinds 

are stabilized. These things are a Qoran, a Religion is followed, a just authority, a comprehensive 

justice and a general security. 
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 البحث ملخص

األمن االجتماعي هو انتصار اإلنسان على نفسه اليت تبحث عن منابع األمن وليت لن جتد مقوماته يف غري كتاب اهلل، 

لصفاء والعدل واألمن واوالنفس تواقة إىل حتقيق ذاهتا كارهة للقيود واحلدود حىت نعمت بالسعادة وأنعمت غريها باألمن 

هاجس اإلنسان بل هو اهلاجس األكرب لدى البشر منذ وجودهم على سطح األرض. األمن من الغري فهذا كله ما 

ومن خالل ذلك نستنبط أن األمن االجتماعي كان وسيبقى أمالً منشوداً وغاية قصوى  نسميه اليوم باألمن االجتماعي.

ي أن نستعرض دون توقف النوائب اليت حلت باإلنسان منذ وجوده حىت ندرك يسعى إليها اإلنسان يف حياته. ويكف

سبب خماوفه وسبب سعيه حنو السالم والطمأنينة وإذا ما توقفنا حول املفهوم العام لألمن االجتماعي وجدناه يشمل  

ادي واالستقرار االقتصكل النواحي احلياتية اليت هتم اإلنسان املعاصر، فاألمن االجتماعي يشمل االكتفاء املعيشي و 

احليايت للمواطن حبيث يشعر بأن له ركائز ثابتة يف جمتمعه حتفظ له نفسه وأهله وماله وكيانه وتعلقه بأرضه ووطنه 

فاالستقرار يف حياة الفرد عامل ضروري لبقائه مستقراً نفسياً. ولنعلم أن هناك أشياء إن توفرت استقرت حياة اجملتمعات 

 هي قُرآن ودين متبع وسلطان عادل وعدل شامل وأمن عام.بشىت أجناسها أال و 

 املقومات, األمنية, املستنبطة, سورة البقرة, األمن. :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

إن ظاهرة االنفالت األمين يف زمننا املعاصر هلا أسباهبا املختلفة منها ابتعاد اجملتمعات عن كتاب اهلل سبحانه وتعاىل 

تالشي األواصر األخوية، وأيضًا سبب ضعفًا يف  متاسك الدولة وظهور  اجلماعات املسلحة فغابت فأدى ذلك إىل 

السيطرة احلكومية، وظهر كذلك التدخل اخلارجي يف هذه احلالة بشكل واضح وجلي ونقصد به تدخل الدول يف الشؤون 

الح وأموال، أو يف إضعاف الدولة يف الداخلية للدول األخرى سواء يف مد اجلماعات املسلحة بأسباب قوهتا من س

السيطرة على حدودها مما يضطر الدول اجملاورة إىل إجياد مربر لتدخل وهو الدفاع عن حدودها اجملاورة للدولة املضطربة 

أو اليت فقدت األمن فيها. إذا البد على أهل احلل والعقد إجياد حلوالً جذرية كي يستتب األمن ويعود الناس إىل العيش 

من وأمان. فأخذت يف هذا البحث بالتنقيب يف سورة البقرة إلجياد بعض املقومات اليت من املمكن أن نستعني هبا بأ

من سورة  املقومات األمنية  املستنبطةحلفظ أمن أوطاننا من االنفالتات املنتشرة فقرر الباحث الكتابة حول موضوع)

ع املعاصر هذه املقومات اليت وردت يف سورة البقرة وارتباطها بالواقحيث سيتناول البحث بعضاً من البقرة حلفظ األمن( 

الدراسة من خالل ثالثة مباحث: املبحث األول: تعريف األمن و املقومات األمنية, واملبحث الثاين: االنفالتات األمنية 

 وأنواعها, واملبحث الثالث: املقومات األمنية املستنبطة من سورة البقرة.

تتجه إىل إجياد حلول مستنبطة من كتاب ربنا وجعل هناك  ترابط دقيق ووثيق بني القرآن  بحث القصري:وأمهية هذا ال

وما ورد فيه وبني احلكام فإذا قام احلكام مبا ورد يف القرآن حتما سيجدون األمن املنشود ألوطاهنم ولشعوهبم، والقرآن 

ى إىل إنعدام وغياب ظاهرة األمن. وقبل اخلوض يف صلب الكرمي قد أوجد املقومات ولكن عدم العمل هبا هو الذي أد

املوضوع ال بد أن منهد متهيداً بسيطاً وموجزاً إليضاح مفهوم حمور العنوان وهو مفهوم األمن لغة واصطالحاً واملقومات 

 األمنية.
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 تعريف األمن والمقومات األمنية. المبحث األول:

 المطلب األول: تعريف األمن.

 لغةالفرع األول: األمن 

مصدره أَِمَن يأمن فهو آمن، واألمان ضد اخلوف، كما يعين االستقرار والسالمة  بتسكني امليم وفتحها وكسرهااألمن: 

(، فهو الطمأنينة واإلطمئنان بعدم توقع مكروه يف  أمنأبادي ، القاموس احمليط، مادة ) والبعد عن املخاطر. )الفريوز

ه املفردات يف , وذكر األصفهاين يف كتاب)1(يت، وضده اخلوف الذي يعين الفزع وفقدان االطمئنانالزمن احلاضر واآل

أصل األمن : طمأنينة النفس، وزوال اخلوف، واألمن واألمانة واألمان يف األصل مصادر، وجيعل غريب القرآن بأن )

مما سبق جند أن األمن يف اللغة قد ورد بعدة معاين , )2(األمان تارة إمسًا للحالة اليت يكون عليها اإلنسان يف األمن ..

 فورد مبعىن األمان، ومبعىن الثقة، ومبعىن السالم ، وأيضاً بأنه شيء يبعث على الطمأنينة، واإلستقرار للحالة النفسية.

 األمن اصطالحا.الفرع الثاني: 

لتحديد   لوا مصطلح األمن بالتعريف وامن خالل تتبع التعريف اإلصطالحي لألمن جند بأن الكثري من العلماء تناو 

فعرفه اهلوميل بأنه: " االستعداد واألمان حبفظ الضرورات اخلمس من أي عدوان عليها، فكل ما دل على معىن الراحة 

 )3(.والسكينة ، وتوفري السعادة والرقي يف أي شأن من شؤون احلياة فهو أمن"

 

 

 

                                                           

 م.1995ه _ 1415, مكتبة لبنان ناشرون _ بريوت, 11خمتار الصحاح, حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي,ص1 ()
القلم الدار الشامية _ دمشق , دار 25)( املفردات يف غريب القرآن، الراغب، أبو القاسم احلسني ابن حممد املعروف بالراغب األصفهاين, ص2

 ه.1412بريوت,
 .9،ص29، العدد 15)( مقومات األمن يف القرآن الكرمي، إبراهيم اهلوميل، اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب، اجمللد 3
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 المطلب الثاني: تعريف المقومات

َُقوَّم: ُمْفعَُّل من قوهلم: قَومت الشيء، الفرع األول: املقومات يف اللغة: 
مفردها ُمقوِّم، وهي مجع ملقومون ومقومات.امل

, والتقومي: إزالة االعوجاج كتقومي الرمح والقدح، مث يستعار )4(إذا سوَّيَتُه بعد اعوجاِجه، أَقوُِّمه، تقومياً. ومنه تقومي الرُّمح

 )5(.عملفيقال قوم ال

هي الوسائل اليت يقوم عليها الشيء وبه يصلح اعوجاجه، وهي األسس اليت يقوم هبا الفرع الثاين: ويف االصطالح: 

 )6(.الشيء الناجح

 نفالتات األمنية وأنواعهاالمبحث الثاني: اال

 المطلب األول: قتل النفس

 الفرع األول: تعرف القتل.

بقوله: زهوق نفسه بفعلة ناجزا أو عقب يف االصطالح , وقد عرفه ابن عرفه )7(إزهاق النفس وإذهاهبا القتل لغة:

، والقتل العمد: هو تعمد ضربه بسالح أو ما أجري جمرى السالح وعندمها وعند الشافعي ضربه قصدا مبا ال )8(غمرته

ع احلجر يف غري ضتطيقه البنية حىت إن ضربه حبجر عظيم أو خشب عظيم فهو عمد والقتل بالسبب كحافر البئر ووا

, فاجعة عصرنا وزماننا هي: تفشي القتل والتساهل بدماء األبرياء، فيظهر لنا بوضوح يف هذه األزمنة املتأخِّرة )9(ملكه

                                                           
 م.1991 -هـ 1411لبنان, –، دار اجليل، بريوت 46)(  االشتقاق, ابن دريد , أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي, ص4
, مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة 125)( الفروق اللغوية, أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري, ص5

 هـ. 1412املدرسني,
 م.2018لتوزيع، عيسى، دار اللؤلؤة للنشر وامقومات النجاح يف دعوة النيب صلى اهلل عليه وسلم وتطبيق ذلك على واقعنا املعاصر، سيف النصر علي  6()
 –, دار صادر 11/547لسان العرب, ابن منظور, حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى, 7()

 ه.1414بريوت,
 ه.1489-ه894اإلسالمي، بريوت لبنان, , دار الغرب 2/614)( شرح حدود ابن عرفة, حممد األنصاري الرصاع أبو عبد اهلل, 8
 م.1983-هـ 1403 ,لبنان–, دار الكتب العلمية بريوت 220)( التعريفات: اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين, ص9
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, وهذا )10(تلفيها يكثر اهلَرْج قالوا: "يا رسول اهلل وما اهلرج؟" قال: الق صلى اهلل عليه وسلم بقوله: أن النيب اليت أخربنا

ما قد رأيناه واقعاً يف حياة كثري من املسلمني والعياذ باهلل، فلقد مسعنا وقرأنا يف كثري من وسائل اإلعالم عن انتشار هذه 

ألسباب، حق، فلرمبا قتل اجلار جاره ألتفه االظاهرة اخلطرية أال وهي ظاهرة القتل واالقتتال وسفك الدماء بغري وجه 

ولرمبا قتل األب إبنه كذلك ألنه مل ميتثل ألوامره، واالبن أباه والعياذ باهلل، ولرمبا قتل املسلم أخاه املسلم على قطعة من 

ت ماألرض، ولرمبا قتل لشجار طفيف، أو اختالف سياسي كونه مرض عصرنا الذي نعاين منه، وإننا يف زمن قد تالط

 هذه فيه أمواج الفنت وحتري يف ظلماهتا أويل العقول والِفَطن، فنت تدع احلليم حرياَن، التبس فيها احلق بالباطل، وتوىل ِكربَ 

الفنِت دعاُة جهنم الذين أخربنا عنهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقوله : "دعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إليها 

عظم تلك الفنت ضرراً وأشدها على الناس وقعاً وخطراً سفَك الدم احلرام بغري حق، وقد أخرب , وإن من أ)11(قذفوه فيها"

مىن النَّيبُّ صلى اهلل عليه وسلم:أنه ستأيت فنت يف آخر الزمان يكثر فيها القتل والفنت حىت إن الرجل ليمر على القرب ويت

، وقال صلى )12(مير الرجل بالقرب فيقول: يا ليتين مكانهأن يكون فيه، قال صلى اهلل عليه وسلم: ال تقوم الساعة حىت 

اهلل عليه وسلم: "والذي نفسي بيده ليأتنيَّ على الناس زماٌن ال يدري القاتُل يف أي شيٍء قتل، وال يدري املقتوُل على 

جلاهلية اليت ا, وجند بأن سبب إنتشار القتل وتفشي هذه اجلرمية يف عصرنا هلو بسبب انتشار أخالق )13(أي شيٍء قتل"

مشلت شأننا السياسي، حيث استطاعوا إدخال كل عوامل اجلهل وجعلها حتت مظلته، وبالتايل استطاعوا حمو كل عوامل 

الثقافة يف جمتمعاتنا وصارت مسخا إنسانيا سخيفا, وكلمة اجلاهلية ليست بغريبة علينا فهي: احلقبة اليت سبقت ظهور 

                                                           
فاق اجلديدة, بريوت, بدون , دار اجليل بريوت + دار األ170/ص8)( صحيح مسلم, أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري,ج10

 تاريخ. 
, دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم 144/ص35)( صحيح البخاري, البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, ج11

 ه. 1422حممد فؤاد عبد الباقي(,
, دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 6698بخاري اجلعفي, رقم احلديث:)( صحيح البخاري, البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل ال12

 ه.  1422ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(,
, دار اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة, بريوت, بدون 289/ص9)( صحيح مسلم, أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري,ج13

 تاريخ. 

https://ar.beta.islamway.net/tag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A
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عشرات من القرون فما زال عاملنا اإلسالمي غارقا ويغرق يوماً بعد يوم يف هذه احلقبة ديننا اإلسالمي، ورغما عن مرور ال

 حاليا، ويشهد تدهورا مريعا يف كل مناحي حياته اخلاصة والعامة.

فنجد أنه كان يف اجلاهلية تشتعل احلروب ألبسط وأتفه األسباب، ويستمر القتل وتندلع النزاعات الطاحنة، 

املهلكة زمنا طويال، ويستمر مسلسل األخذ بالثأر وحب االنتقام، وال جتد احلكماء أو العقالء الذين وتستمر احلروب 

يتصدون لوقف القتل واستمرار العنف والثأر، بل جند احلكماء والقادة والشعراء يستمرون يف حشد اجلهود وجتييش 

ة عانت وتعاين غة العقل, ويف الثالثة العقود األخري اجليوش، وتدريب الشباب على فنون احلرب والقتال، بدال من حتكيم ل

إىل يومنا هذا معظم الشعوب اإلسالمية من قسوة هذه احلقبة، واليت تقلد أهل اجلاهلية، حيث تفشي الفساد يف معضم 

الدول، وظهرت طبقة مقربة من سدة احلكم تفعل ما تشاء يف تلك الشعوب، تغلغلت يف مفاصل تلك الدول حىت 

نيل كل املكاسب االقتصادية ال سيما وإن إدارهتا حتت إشراف هؤالء األقارب واملفسدين من أهايل تلك  استطاعت

الطبقة احلاكمة الديكتاتورية وهذا ما حدث يف مصر، واليمن، وسوريا وغريها من بلداننا, هذه املعاناة القاسية والتغريب 

 اء.رون بالغنب والظلم، و أصبح القتل باهلوية واإلنتموالتهميش الذي أصاب شعوب هذه البلدان جعل سكاهنا يشع

 المطلب الثاني: التساهل في األمانة وضياع أموال الناس 

جاء هذا اللفظ القرآين يف إحدى وثالثني موضعًا من آيات القرآن، منها عشر آيات مدنية ، وإحدى وعشرون آية 

هلل تعاىل منها: ست سور مدنية ، وإحدى عشرة سورة مكية، وقد جاءت هذه اآليات يف سبع عشرة سورة من كتاب ا

مكية، وقد جاء هذا اللفظ بعدة صيغ واشتقاقات منها صيغة املضارع املبين للمعلوم والفعل املاضي املبين للمعلوم 

اخليانة، وأصل واألمانة معاكس ملعىن )14(, واجملهول، وجاء أيضاً امساً تارة مفرداً ، وأخرى مجعاً كما وجاء بصيغة املصدر

اأَلْمن: اطمئنان النفس وذهاب اخلوف، واألمانة مصدر أمن بالكسر أمانة فهو أمني، وقد استعمل املصدر يف األعيان 

                                                           
 ه.1364, دار الكتب املصرية,89-81املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي, حممد فؤاد عبد الباقي، ص)( 14
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َوََتُونُواْ ﴿: جمازًا، فقيل الوديعة أمانة وحنوه، واجلمع أمانات، فاألمانة اسم ملا يُؤمَّن عليه اإلنسان، حنو قوله تعاىل

لقد تساهل )16)(17( ,﴾ِإنَّا َعَرْضَنا اأَلَمانَةَ َعَلى السََّماَواِت َواأَلْرضِ ، أي: ما ائتمنتم عليه، وقوله تعاىل: ﴿)15(﴾أََمانَاِتُكمْ 

د من املؤمنني أن يؤدوا يري -عزَّ وجلَّ -املسلمون يف كل شيء فلم يعودوا قدوة للبشرية  كما أراد اهلل هلم أن يكونوا فاهلل 

ليها يف مجيع األحوال، أمانة العبادات واملعامالت، واألخالق، أمانة العلم واالستقامة والدعوة، أمانتهم اليت اسُتحفظوا ع

واجلهاد يف سبيل اهلل الذي هو ذروة سنام اإلسالم، فيقفون يف وجه الشر والفساد والطغيان، وال خيافون لومة الئم، 

و املتسلطني باملال، أو األشرار املتسلطني باألذى، أ سواء جاء هذا الشر من احلكام املتسلطني بالسلطة، أو األغنياء

العامة املتسلطني باهلوى، وكل ما افرتض اهلل على العباد فهو أمانة، فتعم مجيع وظائف الدين، لكن كما نشاهد ويشاهده 

 غرينا فاألمانات قد ضيعت والتساهل هبا أصبح هو السائد يف زماننا.

 المستنبطة من سورة البقرةالمبحث الثاني: المقومات األمنية 

 المطلب األول: المقوم لحفظ النفس

 الحدودول: تعريف الفرع األ

املنع، ويكون مبعىن: طرف الشيء، فاحلد: احلاجز بني الشيئني، يقال: فالن  يكون مبعىن: مجع حد، ؛ احلدود لغة: 

شدته، مسي احلديد حديداً المتناعه وصالبته و  حمدود، إذا كان ممنوعاً، ويقال للبواب حداد ملنعه الناس من الدخول، ومنه

 )18(.ومنه مسيت العقوبات املقدرة حدوداً، ألهنا متنع من املعاودة إىل موجباهتا

 وللحد يف اصطالح الفقهاء ثالثة تعريفات: احلدود اصطالحاً:

                                                           
 .٢٧)( سورة األنفال, آية:15

 .٧٢)( سورة األحزاب, آية:16
الشامية _ دمشق , دار القلم الدار 90)( املفردات يف غريب القرآن، الراغب، أبو القاسم احلسني ابن حممد املعروف بالراغب األصفهاين, ص17

 ه.1412بريوت,
 م.1979ه _ 1399, دار الفكر,3/ص2)( معجم مقاييس اللغة, أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا, ج18
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وعليه رتبوا  رأي مجهور الفقهاء،أن احلد هو:"العقوبة املقدرة شرعًا وهي واجبة حلق اهلل تعاىل"، وهذا  التعريف األول:

, وبناء على هذا فعقوبات القصاص والديات ال تدخل يف مدلول مصطلح"احلد" ألهنا )19(أبواب العقوبات يف كتبهم

 )20(.وجبت حلق العبد، وعقوبات التعازير ال تدخل يف مدلوله ألهنا ليست مقدرة شرعاً 

, وهذا التعريف أعم من التعريف األول، فتدخل فيه عقوبات )21(رع""احلد هو العقوبة املقدرة يف الش التعريف الثاين:

 )22(.القصاص والديات؛ ألنه مل يشتمل على قيد"حلق اهلل تعاىل" وَترج منه عقوبة التعزير فقط؛ ألهنا ليست مقدرة شرعاً 

 سبحانه وتعاىل أطلق بعض الفقهاء مصطلح احلد على مجيع العقوبات الشرعية سواء كانت حقًا هلل التعريف الثالث:

"احلد"،  أو للعبد سواء كانت مقدرة أو غري مقدرة، وبناء على هذا اإلطالق تدخل عقوبات التعازير أيضاً يف مدلول كلمة

 )23(.ومن هؤالء العلماء شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم رمحهما اهلل تعاىل

 المقوم لحفظ النفس الفرع الثاني:

يقول ابن القيم: "احلد يف لسان الشرع أعم منه يف اصطالح الفقهاء؛ فإهنم يريدون باحلدود عقوبات اجلنايات املقدرة  

بالشرع خاصة، واحلد يف لسان الشارع أعم من ذلك، فإنه يراد به هذه العقوبة تارة ويراد به نفس اجلناية تارة كقوله 

رَُه فَِإن طَلََّقَها َفاَل ُجَناَح َعَليْ فَِإن طَلََّقَها َفاَل حتَِلُّ تعاىل: ﴿ ِهَما َأن يـَتَـرَاَجَعا ِإن ظَنَّا أَن َلُه ِمن بـَْعُد َحىتََّ تَنِكَح َزْوًجا َغيـْ

وبناء , )25(, ويراد به جنس العقوبة وإن مل تكن مقدرة")24(﴾يُِقيَما ُحُدوَد الّلِه َوتِْلَك ُحُدوُد الّلِه يـُبَـيـِّنـَُها لَِقْوٍم يـَْعَلُمون

على هذا اإلطالق فاحلد هو: "العقوبة الشرعية", وإقامة احلدود مبعىن تطبيقها بشكل كامل ليس فيها َتصيص أو تعيني 

                                                           
 م.1986 -هـ 1406, دار الكتب العلمية,33/ص7)( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع, عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي,ج19
 الرياض, بدون تاريخ. –اململكة العربية السعودية  -, دار العاصمة للنشر 23ود والتعزيرات عند ابن القيم, بكر عبد اهلل أبو زيد،ص)( احلد20
 القاهرة,بدون تاريخ. –، دار احلديث 221)( األحكام السلطانية, أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملاوردي, ص21

 الرياض, بدون تاريخ.  –اململكة العربية السعودية  -, دار العاصمة للنشر 23احلدود والتعزيرات عند ابن القيم, بكر عبد اهلل أبو زيد،ص22() 

لبنان,  -ت , دار الكتب العلمية بريو 29/ص3)(. إعالم املوقعني عن رب العاملني, حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية, ج23
 بدون تاريخ.

 .٢٣٠)( سورة البقرة, آية:24
لبنان,  -, دار الكتب العلمية بريوت 29/ص3)( إعالم املوقعني عن رب العاملني, حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية, ج25

 بدون تاريخ.
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فإن كانت إقامة احلدود ُتطبق على الضعفاء وترفع عن الشرفاء فهنا مكمن اخلطأ وهنا اإلجحاف يف األمر  وإن تعطيلها 

و شقاوة الدارين، وكانت هذه هي الصفة السائدة يف األمم السابقة، وأيضاً  يف حق األقوياء، سبب اهلالك والدمار،

مانشاهده يف عصورنا احلالية، ولقد ورد يف صحيح البخاري ماخيربنا به النيب صلى اهلل عليه وسلم عن األمم السابقة 

كلم فيها ليت سرقت، فقالوا: ومن يوحاهلا مع احلدود ) عن عائشة رضي اهلل عنها أن قريشا أمههم شأن املرأة املخزومية ا

لى اهلل عليه وسلم ص -فقالوا: ومن جيرتئ عليه إال أسامة بن زيد حب رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

قال:  : أتشفع يف حد من حدود اهلل، مث قام فاختطب مث-صلى اهلل عليه وسلم  -، فكلمه أسامة، فقال رسول اهلل  -

ذين قبلكم، أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وأمي اهلل "إمنا أهلك ال

َلى يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يف الْ , قال تعاىل: ﴿)26(لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها" َقتـْ

َوأََداء إِلَْيِه بِِإْحَساٍن َذِلَك ََتِْفيٌف  ُد بِاْلَعْبِد َواألُنَثى بِاألُنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيءٌ فَاتِـَّباٌع بِاْلَمْعُروفِ احْلُرُّ بِاحْلُرِّ َواْلَعبْ 

ه سيقتل إذا قتل يكون ذلك مبعىن أن من عرف وعلم أن )27(﴾مِّن رَّبُِّكْم َوَرمْحٌَة َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد َذِلَك فـََلُه َعَذاٌب أَلِيم

رادعاً، وزاجراً له عن القتل، ولو كان االثنان ال يقتص منهما للواحد، لكان كل من أحب أن يقتل مسلماً، أخذ واحداً 

من أعوانه فقتله معه، فلم يكن هناك رادع عن القتل وبذلك تضيع حكمة القصاص من أصلها، مع أن املتمالئني على 

حد منهم أنه قاتل فيقتل، ويدل له أن اجلماعة لو قذفوا واحدًا لوجب حد القذف على القتل يصدق على كل وا

 )28(.مجيعهم، والعلم عند اهلل تعاىل

 

                                                           

, دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية 3288, رقم احلديث:3/1282صحيح البخاري, البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي,26() 
 ه.  1422بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(,

 .١٧٨)( سورة البقرة, آية:27
ه _ 1415, دار الفكر _ بريوت,410/ص1املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي, جتفسري أضواء البيان, الشنقيطي، حممد األمني بن حممد 28() 

 م.1995
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 المطلب الثاني: المقوم لحفظ أموال الناس وفيه مسألتان

 الفرع األول: تعريف األمانة

األمانة يف اللغة هي مصدر أُمَن وأِمَن، ومجعها أمانات، وتُرادف األمانة يف اللغة عدة مصطلحات  األمانة يف اللغة:

منها: النزاهة والصدق واإلخالص، والثبات على العهد، والوفاء باحلقوق، وعكس األمانة اخليانة، وِخيانة األمانة تعين: 

ائض ريها، واألمانة كذلك تشمل ما ُفِرض على املسلم من فر تصرُّف الشخص فيما اؤمتن عليه مما ليس له من األموال وغ

وعبادات، وما طُلب منه من تكاليف، وااللتزام باالنتهاء عما هُني عنه، وتـََرَك ِعْنَد فالن أَمانًَة: أي ترك َوِديَعًة لديه، 

 )29(  .وشخٌص معروٌف بِاأَلَمانَِة: َأي أنه معروٌف بِاالسِتَقاَمِة والصِّْدقِ 

األمانة يف االصطالح َتعين: ِحفُظ احلقوِق اليت عنده للناس وأداؤها ألصحاهبا يف وقت طلبهم  نة يف االصطالح:األما 

، وقيل إّن املراد باألمانة اصطالحًا أهّنا: التَّعفُّف عن كلِّ ما ميكن لإلنسان أن يتصرَّف فيه ِمن 30هلا تامًة غري ناقصة

ون ا ليس يف ملكه، وما حُيفظ عنده لثقة الناس به مع القدرة على التصرُّف فيه داألموال واألشياء النفيسة وغري ذلك مم

 .أن يطلع عليه أحد، وردُّ مجيع ما ُيستودع لديه إىل مودعه حال طلبه تاماً غري ناقص

  الفرع الثاني: المقوم لحفظ األمانة

يقوم على صون ما استؤمن عليه، وأداؤه على األمانة ُخلق من األخالق اإلسالمية، وكذلك تُعد ُخلق إنساين رفيع 

الوجه احلسن املطلوب من غري تقصري، وال تفريط ويشمل ذلك األعيان واألشياء اليت توضع عند الشخص، كالودائع 

وما يدخل يف حكمها، وكذلك بقية أقسام وأنواع األمانة كأمنة الرسالة وتبليغها، وأمانة تربية األبناء وأمانة قول احلق 

م كتمانه...وغريها، واألمانة املادية أو أمانة الودائع هي اليت وردت يف سورة البقرة بوضوح وجتلي وهي أن يودع أحد وعد

األشخاص عنـد إنسـان يثق به وديعة عينية من مال أو ذهب أو أوراق نقدية أو متاع أو حنوه مما يسمى أمانات، وحينئٍذ 

                                                           
 . بتصّرف.2018 -10-31)( تعريف ومعىن األمانة، "معجم املعاين اجلامع"، اطّلع عليه بتاريخ 29
 .2018-01-31األمانة، حممد بن عبداهلل النونان، صيد الفوائد، اطّلع عليه بتاريخ  -)( سلسلة أخالقنا30
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ِإن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر وَ ذه الوديعة حىت يرجعها إىل صاحبها، قال تعاىل: ﴿جيب على املسلم الذي يتقي اهلل يف حفظ ه

فهذه اآلية فيها   )31(﴾َيتَِّق الّلَه َربَّهُ لْ وملَْ جتَُِدوْا َكاتًِبا َفرَِهاٌن مَّْقُبوَضٌة فَِإْن أَِمَن بـَْعُضُكم بـَْعًضا فـَْليـَُؤدِّ الَِّذي اْؤمتَُِن أََمانـََتُه وَ 

يقة باحلقوق ، وهي الرهون والضمانات اليت تكفل للعبد احلصول على حقه سواء كان التعامل مع أمني مشروعية الوث

 فَِإْن أَِمنَ ، فقد روى ابن أيب حامت عن أيب سعيد اخلدري أن ﴿)32(أو خائن، فالوثائق حتفظ احلقوق وتقطع املنازعات

ال  إذا اؤمتن بعضكم بعضًا فال بأس أن تكتبوا أو﴾ هذه اآلية نسخت ما قبلها، وقال الشعيب: بـَْعُضُكم بـَْعًضا

، ولو أردنا التمعن أيضاً يف أيات سورة البقرة لوجدنا أيضاً أن من ضمن أنواع األمانات اليت جيب احملافظة )33(تشهدوا

وجاء يف معىن اللباس أقوال منها،  ،)34(﴾ُهنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوأَنُتْم لَِباٌس هلَُّنَّ عليها األمانة يف املعاشرة الزوجية قال تعاىل : ﴿

أن كال الزوجني مبنزلة اللباس لآلخر حيث إهنما يفضيان بأجسامهما لبعضهما البعض فكىّن عن اجتماعهما يف البيت 

باللباس، ألن كالً منهما يسرت صاحبه من العيوب ويصون عرضه وحيفظ شرفه، وجاء اللباس مبعىن اهلدوء والسكن وراحة 

ثناء  عن الليل باللباس وهو ميتاز باهلدوء والسكن بالنسبة للنفس اليت تعاين التعب والشقاء يف النهار أالنفوس حيث عرب

, وقد أوردنا يف املباحث السابقة الكالم حول النهي عن أكل )35(العمل وكسب القوت له، وملن يعوهلم داخل األسرة

َنُكم بِاْلبَ ال تعاىل: ﴿أموال الناس بالباطل، واالبتعاد عن الغش يف مجع املال، ق اِطِل َوتُْدُلواْ هِبَا ِإىَل َواَل تَْأُكُلواْ أَْمَواَلُكم بـَيـْ

ليس من صفة املؤمنني أكل أموال الناس بالباطل ، وإمنا  )36(﴾احلُْكَّاِم لَِتْأُكُلواْ َفرِيًقا مِّْن أَْمَواِل النَّاِس بِاإِلمثِْ َوأَنُتْم تـَْعَلُمون

الرهبان الذين يصدون عن سبيل اهلل، وكذلك األمانة تستوجب حترمي الربا ، ألنه أكل ألموال هي من صفة األحبار و 

                                                           

 .283سورة البقرة, آية:31() 

 م.2000-ه 1420, مؤسسة الرسالة,244/ص1)( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان, السعدي، عبد الرمحن بن ناصر بن السعدي, ج32
 م.1994ه _ 1414,, دار الفكر1/450)( تفسري القرآن العظيم, ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي,ج33

 .87١سورة البقرة, آية:34() 
, دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، بريوت _ 1/504)( جممع البيان يف تفسري القرآن, أمني اإلسالم أيب علي الفضل بن احلسن الطربسي, ج35

 م.2005لبنان, 
 .88١)( سورة البقرة, آية:36
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، )37(﴾رََّم الرِّبَاَوَأَحلَّ الّلُه اْلبَـْيَع َوحَ الناس باإلمث ، وبدون بذل أي جهد أو مشاركة يف الربح واخلسارة ، قال تعاىل : ﴿

ية إىل حبٍث مستقل ويظهر لنا من خالل ما أوردناه هنا عن   فضل وأمهواآليات القرآنية اليت تتحدث عن األمانة حتتاج 

األمانة يف بناء اجملتمع الفاضل، واحملافظ على خلق األمانة، وباألخص يف عصرنا احلايل الذي فقد فيه الناس مصطلح 

الواحد  مانة يف البيتاألمانة فال جند أمانة بني الناس وال أمانة بني احلاكم ومن حيكمهم، وكذلك قد تفقد أسس األ

 واألسرة الواحدة .

َنُكم بِاْلَباِطِل َوتُْدُلواْ هِبَا ِإىَل احلُْكَّاِم لَِتْأُكُلواْ َفرِيًقا مِّْن أَمْ قال تعاىل: ﴿ َواِل النَّاِس بِاإِلمثِْ َوأَنُتْم َوالَ تَْأُكُلواْ أَْمَواَلُكم بـَيـْ

اآلية يعم _ من جهة_ مجيع األمة، وهو وإن كان كذلك إال أن من هذا اخلطاب من اهلل عز وجل يف )38 (﴾تـَْعَلُمون

املعلوم أن عناية اهلل سبحانه وتعاىل باألموال شرعة قدمية، مل خيص هبا جياًل دون جيل، وال رسالة دون رسالة، وال أمة 

قه ممن عتوا ض خلدون أخرى، ولذلك نرى أن اهلل عز وجل قد قص علينا يف كتابه الكرمي، أنه عز وجل قد عاقب بع

عن أمره، وكانوا يأكلون أموال الناس بالباطل، فالرشوة حرمها اهلل تعاىل بنص اآلية السابقة، ألهنا كانت للقضاء باجلور 

فهي ألكل مال بالباطل وليست هي أكل املال بالباطل فلذلك عطف على النهي األول، ألن احلاكم موكل املال ال 

ق فهي أكل مال الناس بالباطل، ألن القضاء باحلق واجب، ومثلها كل مال يأخذه آكل له، وإن كانت للقضاء باحل

احلاكم على القضاء من اخلصوم إال إذا مل جيعل له شيء من بيت املال ومل يكن له مال فقد أباحوا له أحذ شيء معني 

ه _ رشوة احلاكم من , قال عمر بن اخلطاب _ رضي اهلل عن)39(على القضاء سواء فيه كال اخلصمني أو احدمها

السحت، وعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال : "يَا َكْعُب ْبَن ُعْجرََة، ِإنَُّه اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة 

                                                           

 .275سورة البقرة, آية:37() 

 .188البقرة, آية:)( سورة 38
ه 1420مؤسسة التاريخ العريب _ بريوت, 238، 118/ص2)( التحرير والتنوير, ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي,ج39

 م.2000_
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 ، وعن ابن مسعود _ رضي اهلل عنه_ أيضًا أنه قال: "السحت أن يقضي)40(حلٌَْم نـََبَت ِمْن ُسْحٍت النَّاُر، َأْوىَل بِِه"

 )41(.الرجل ألخيه حاجة، فيهدي إليه هدية فيقبلها

 الخاتمة

حنمد اهلل تعاىل الذي وفقنا ملا قدمناه وها حنن نضع ملساتنا األخرية بعد املشوار الذي خضعناه بني تفكر وتعقل يف 

اجلهد القليل وال بفقد كانت رحلة ممتعة ومل يكن هذا املقومات األمنية  املستنبطة من سورة البقرة حلفظ األمن موضوع 

 ندعي فيه الكمال  ولكن لنا عذر ويف هناية هذا البحث نتواصل إىل أهم النتائج:

. أن القرآن الكرمي كما كان هو الدواء الشايف ملا متر به األمة اإلسالمية قدمياً فهو كذلك دواء ألمتنا العربية واإلسالمية 1

 يف أحداثها احلالية.

 ب الرئيسي لضمان حقوق الناس من الضياع.. أن حفظ األمانة هو السب2

 . أن قتل النفس املنتشر حالياً ماهو إال نتاج لضعف الوازع الديين واإلبتعاد عن املنهج الرباين.3

 . أن إقامة احلدود وإحياء هذا التشريع هلو سببا لردع اجملرمني من القيام جبرائمهم.4

 

 

 

 

                                                           
, مؤسسة 14441, رقم:332/ص 22)( مسند اإلمام أمحد بن حنبل, أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين, ج 40

 م.2001 -هـ 1421الرسالة,
, دار الكتب العلمية _ 7/342)( اللباب يف علوم الكتاب, أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي النعماين,ج41

 م.1998ه_1419بريوت,
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 المراجع والمصادر

 *القرآن الكرمي.

كام السلطانية, أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملاوردي, دار . األح1

 القاهرة, بدون تاريخ. –احلديث 

. إعالم املوقعني عن رب العاملني, حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية, دار الكتب 2

 خ.لبنان, بدون تاري -العلمية بريوت 

 م.1991 -هـ 1411لبنان, –. االشتقاق, ابن دريد , أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي, دار اجليل، بريوت 3

. التحرير والتنوير, ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي, مؤسسة التاريخ العريب 4

 م. 2000ه _1420_ بريوت,

هـ 1403لبنان, –، علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين, دار الكتب العلمية بريوت . التعريفات: اجلرجاين5

 م.1983-

الرياض,  –ودية اململكة العربية السع -. احلدود والتعزيرات عند ابن القيم, بكر عبد اهلل أبو زيد، دار العاصمة للنشر 6

 بدون تاريخ.

. الفروق اللغوية, أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري, مؤسسة النشر 7

 هـ. 1412اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني,

. اللباب يف علوم الكتاب, أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي النعماين, دار الكتب 8

 م. 1998ه_1419,العلمية _ بريوت
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 ه.1364. املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي, حممد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب املصرية,9

. املفردات يف غريب القرآن، الراغب، أبو القاسم احلسني ابن حممد املعروف بالراغب األصفهاين, دار القلم الدار 10

 ه.1412الشامية _ دمشق بريوت,

يف ترتيب الشرائع, عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي, دار الكتب . بدائع الصنائع 11

 م.1986 -هـ 1406العلمية,
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 م. 1995ه _ 1415_بريوت,

ه _ 1414ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي, دار الفكر, . تفسري القرآن العظيم,13

 م. 1994
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 م.2000-

 .2018-10-31الفوائد، اطّلع عليه بتاريخ األمانة، حممد بن عبداهلل النونان، صيد  -. سلسلة أخالقنا15

-ه894. شرح حدود ابن عرفة, حممد األنصاري الرصاع أبو عبد اهلل, دار الغرب اإلسالمي، بريوت لبنان, 16

 ه.1489

. صحيح األمام البخاري، اجلامع الصحيح املختصر, البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, دار 17

 م.1987هـ _ 1407_ اليمامة_ بريوت,ابن كثري 
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